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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: VENILSON GONÇALVES DE FIGUEIREDO, profissão: gerente de 
T.I, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 
21/03/1987, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
Wilson Ferraz de Figueiredo e de Irani Gonçalves de Figueiredo. A pretendente: TA-
TIANE DUARTE EUZEBIO, profissão: radialista, estado civil: divorciada, naturalidade: 
nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 10/05/1987, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Luciano Ferreira Euzebio e de Lucia 
Helena Duarte Euzebio.

O pretendente: NÍCOLAS TOMÉ OLIVEIRA SANTOS, profissão: jornalista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nascimento: 
03/04/1993, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
Agnaldo Oliveira Santos e de Diná Tomé Oliveira Santos. A pretendente: ARIANE 
BARRETO MOREIRA, profissão: programadora, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 24/03/1994, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Mario Cesar Aires Moreira 
e de Cristiane Barreto Moreira.

O pretendente: BRUNO DANIEL FERNANDES VALERO, profissão: auxiliar de 
departamento técnico, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Maria, 
SP, data-nascimento: 17/05/1996, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de 
Ricardo Valero e de Vera Lúcia Arraes Fernandes Valero. A pretendente: PAMELLA 
ROBERTA SANTOS LOPES SILVA, profissão: recepcionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 17/06/1997, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Marcos Antonio Lopes da Silva e de 
Luciana Santos Silva.

O pretendente: MARLON CORRÊA DO NASCIMENTO, profissão: psicólogo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 
17/10/1989, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
Mauricio José do Nascimento e de Maria Elizabeth Corrêa do Nascimento. A preten-
dente: DANIELA DIAS DE ALMEIDA, profissão: acompanhante terapêutica, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 21/12/1990, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Jaime Dias de Almeida Neto 
e de Zilda Aparecida Batista Almeida.

O pretendente: ALESSANDRO DOMINGOS DE MELO, profissão: técnico de seguran-
ça eletrônica, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
02/03/1987, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Sebas-
tião Domingos de Melo e de Roselí Cesar de Melo. A pretendente: CAROLINE DE LIMA 
COSTA, profissão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 05/05/1983, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Afonso 
de Araujo Costa e de Roseli Aparecida de Lima Costa.

O pretendente: RENAN GOMES ZENARO, profissão: administrador de empresas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 11/04/1984, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Jair Zenaro e de 
Nadia Gomes Zenaro. A pretendente: NÁDIA FRATANGELO, profissão: esteticista, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 30/09/1983, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Elizabeth Clemente Fratangelo.

O pretendente: MÁRIO SÉRGIO PEREIRA GALASSI, profissão: microempreendedor, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 25/04/1955, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Osmar Pereira 
Galassi e de Maria de Lourdes de Andrade Galassi. A pretendente: ELISANGELA SO-
ARES SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Salvador, BA, 
data-nascimento: 20/07/1978, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Douglas Miguel dos Santos e de Rosane Freitas Soares.

O pretendente: ERIK FERNANDO ROCHA, profissão: analista de sistemas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 17/08/1985, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Geraldo Rocha e 
de Fátima Maria Bontempo Rocha. A pretendente: STHEFANNI ELLOVI AMARAL EVAN-
GELISTA, profissão: auxiliar de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Cambuci, SP, data-nascimento: 30/01/1989, residente e domiciliada em  Guarulhos, SP, 
filha de Adiralvaro Amaral Evangelista e de Patricia Gomes Ellovi Amaral Evangelista.

O pretendente: MARCELO DE OLIVEIRA MODESTO, profissão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 21/06/1972, residente e domici-
liado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Mario Modesto e de Teresinha de Oliveira 
Freitas. A pretendente: CRISTIANE BARRETO, profissão: enfermeira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 28/04/1973, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Martins Barreto e de Maria Helena Barreto.

O pretendente: MANOEL FRANCISCO DIAS DE ALBUQUERQUE, profissão: zelador, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: no Distrito de Isidoro, em Acopiara, CE, data-nascimento: 
24/12/1967, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Francisco 
Dias Ibiapino e de Francisca Dias de Albuquerque. A pretendente: IVANETE APARECIDA 
DA SILVA, profissão: funcionária pública estadual a, estado civil: viúva, naturalidade: nesta 
Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 21/09/1956, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Gerson Marques da Silva e de Irinete Maria Marques.

Mercado de eventos 
digitais continuará 
fortalecido após

a pandemia

O impacto da 
pandemia no 
mercado de eventos 
no Brasil e no 
mundo foi altíssimo, 
e muitas empresas 
ainda sofrem para se 
reinventar ou inovar 
em um momento de 
tantas incertezas

Foi necessária uma 
adaptação radical às 
novas regras do jogo 

tanto por parte dos com-
pradores e demandantes 
de eventos (empresas, 
organizadores e promoto-
res), quanto por parte dos 
fornecedores deste mer-
cado. Todos, sem exceção, 
tiveram que se ajustar às 
novas tecnologias, digita-
lização, ambientes online 
e outras tendências que se 
tornaram realidade muito 
rapidamente, em detrimen-
to de uma transformação 
mais lenta e gradual que 
naturalmente aconteceria, 
mesmo sem a pandemia. 

Ainda que com alguns 
sustos e dificuldades, mui-
tos já conseguiram se adap-
tar e encontraram grandes 
vantagens nesta nova ma-
neira de pensar e executar 
eventos, enquanto outros 
ainda torcem a cada dia 
pela retomada dos formatos 
presenciais “como antes”. 
Então vem a pergunta: 
como será o futuro deste 
mercado no Brasil? Como 
ficarão as coisas com a va-
cinação de grande parte da 
população e a consequente 
“imunização de rebanho” 
ou até mesmo com o fim 
da pandemia nessa inten-
sidade? 

Por ora, creio que a 
maioria das empresas e 
organizadores já aceitaram 
que os eventos permane-
cerão predominantemente 
digitais até pelo menos 
o fim de 2021, tendo em 
vista compromissos fir-
mados recentemente por 
governadores de alguns dos 
maiores estados do país, 
de que toda a população 
adulta terá acesso a vacinas 
até o fim de outubro. Mas 
e depois, o que acontece? 

Ampla vacinação significa 
que estaremos livres de ris-
cos para retomar os eventos 
presenciais ou, ao menos, 
fazê-los de forma híbrida 
(onde alguns participan-
tes encontram-se presen-
cialmente em centros de 
eventos, enquanto outros 
- geralmente a maioria - 
assistem o mesmo evento 
de suas casas)? Se ainda 
houver riscos, qual será o 
momento correto para que 
as empresas optem por vol-
tar a ter alguma presença 
em ambientes físicos, dei-
xando de ser 100% formato 
digital? 

Ainda são muitas as per-
guntas. No entanto, tudo 
leva a crer que o próximo 
ano já será diferente para 
o mercado de eventos, com 
uma retomada gradual do 
presencial. E com a mudan-
ça de cenário, as compa-
nhias deverão segmentar os 
seus eventos. Quais serão 
realizados na modalidade 
predominantemente onli-
ne? Quais serão híbridos 
e quais serão presenciais? 

A tendência é que treina-
mentos, pequenos debates, 
reuniões executivas, entre 
outros eventos de menor 
porte, permaneçam quase 
que 100% digitais, enquan-

to os encontros de médio e 
grande porte voltem para 
suas estruturas físicas, so-
mados à presença virtual, 
a fim de aumentar capila-
ridade e garantir que mais 
pessoas tenham acesso ao 
conteúdo, independente de 
onde estiverem. 

Uma coisa é certa: a 
tecnologia veio para ficar, 
ora como único meio de 
transmissão do evento, 
ora para complementar e 
capilarizar a experiência 
do público no presencial. 
Dados da consultoria Grand 
View Research corroboram 
essa visão promissora sobre 
o mercado. A estimativa 
é que o setor de eventos 
virtuais alcance um cres-
cimento de aproximada-
mente 1000% na próxima 
década, saltando de US$ 78 
bilhões em 2020 para US$ 
774 bilhões em 2030. 

A projeção aponta ainda 
para um mercado mais 
eficiente com o passar 
do tempo. Isto é, haverá 
maiores investimentos em 
tecnologia e esse desenvol-
vimento do mercado irá tra-
zer mais benefícios para as 
empresas que optam pelo 
online e os resultados que 
elas procuram. Comparado 
a um evento presencial, as 
vantagens de um formato 
online para as empresas 
são inúmeras. Entre as 
principais estão a redução 
de custos, dado que não há 
gastos com deslocamento 
de palestrantes ou convi-
dados, e a ampliação do 
alcance, uma vez que fica 
mais fácil atingir milhares 
de pessoas no online do que 
no presencial. 

Além disso, há ainda 
o acesso a resultados e 
métricas que se tornam 
acionáveis pós evento, já 
que a empresa tem dispo-
níveis informações precisas 
de presença e engajamento 
do público - sempre em 
conformidade com Leis de 
Segurança da Informação 
e Proteção de Dados - que 
podem ensinar muito sobre 
seus clientes e o conteúdo 
transmitido, permitindo 
uma melhoria contínua da 
qualidade do evento como 
um todo. Para oferecer a 
melhor experiência para 
quem participa, a premissa 
é fazer eventos com um 
propósito - não apenas por 
fazer. 

É essencial ter um moti-
vo, um objetivo claro e bem 
definido para realização da-
quele evento, para aquele 
público, naquele momento, 
e ter métricas de resultado 
bem definidas e mensurá-
veis. Se a empresa possui 
essas respostas, a tecno-
logia para realização do 
evento digital atuará a seu 
favor. Tudo o que é medido 
pode ser melhorado, e uma 
das principais vantagens do 
evento no ambiente digital 
é exatamente a possibili-
dade de avaliar e aprender 
com estas métricas. 

Com isso, o organizador 
continua aprimorando e re-
finando sempre a qualidade 
dos conteúdos. Da neces-
sidade de se reinventar, o 
setor evoluiu e continuará 
bastante aquecido nos 
próximos anos, se desen-
volvendo à medida que 
novas tecnologias surgem. 
Tempos incríveis estão 
por vir. 

(*) É Co-fundador e CEO da Evnts, 
startup de tecnologia que permite 
a realização e gestão de eventos 
corporativos digitais de ponta a 

ponta (www.evnts.com.br).

Alexandre Rodrigues (*)Janus Agcaoili e Earle Earnshaw (*)

Organizações que são 
afetadas por ran-
somware normal-

mente têm perdas financei-
ras na ordem de milhões, 
além de experimentarem a 
inacessibilidade e até mes-
mo a exposição de dados 
confidenciais. A maioria dos 
ataques recentes utilizou 
técnicas de dupla extorsão, 
em que os hackers cripto-
grafam os arquivos de uma 
empresa e vazam seus dados 
para o público. 

Tudo leva a crer que em 
2021 os ataques do tipo ran-
somware serão uma ameaça 
ainda mais preocupante, à 
medida que se tornarão mais 
direcionados. Os cibercrimi-
nosos também continuarão 
a usar ferramentas legítimas 
para facilitar e aumentar os 
ataques de ransomware. Por 
si só, essas ferramentas não 
são maliciosas. Muito pelo 
contrário, elas ajudam na 
pesquisa de segurança ou 
aumento da eficiência dos 
programas. 

No entanto, como muitas 
outras tecnologias, os ci-
bercriminosos encontraram 
uma maneira de explorá-las, 
tornando-as um componen-
te típico de campanhas de 
ransomware e de outros 
ataques cibernéticos. O Cen-

Tudo leva a crer que em 2021 os ataques do tipo ransomware 
serão uma ameaça ainda mais preocupante.

Ferramentas legítimas armadas 
para ransomware em 2021

À medida que os operadores de ransomware aumentam seus arsenais de armas, as empresas correm 
um risco, cada vez maior, de sofrer graves consequências desses ataques

Além disso, quando vistas 
a partir de um único ponto 
de entrada (por exemplo, 
se olharmos somente a 
partir do endpoint), as 
detecções podem parecer 
benignas, mesmo quando 
deveriam fazer o alarme 
soar. O que não ocorreria 
se fossem vistas de uma 
perspectiva mais ampla e 
com maior contexto em 
relação a outras camadas, 
como e-mails, servidores e 
workloads em nuvem. No 
rastreamento de ameaças, 
as organizações estariam 
melhor protegidas se de-
pendessem não apenas de 
detecções de arquivos e 
hashes, mas também do 
monitoramento do compor-
tamento em camadas. 

As soluções de defesa para 
plataformas que centralizam 
alertas de risco fornecem 
maior visibilidade e poder de 
detecção porque correlacio-
nam as diferentes camadas 
(endpoints, e-mails, servido-
res e workloads na nuvem), 
garantindo que nenhum 
incidente significativo passe 
despercebido. Isso permite 
uma resposta mais rápida 
às ameaças antes que elas 
possam causar qualquer 
dano real ao sistema. 

(*) - Threat Research Engineer da 
Trend Micro (www.trendmicro.com).
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tro Nacional de Segurança 
Cibernética do Reino Unido 
(NCSC) publicou uma lista 
dessas ferramentas em um 
relatório. 

O uso de ferramentas 
legítimas para campanhas 
de ransomware é atraente 
por várias razões. Primeiro, 
como não são maliciosas 
em si, elas podem escapar 
da detecção. Outro fator é 
que essas ferramentas são 
de código aberto e, portan-
to, podem ser acessadas e 
usadas pelo público, gra-
tuitamente. E, por último, 
são como uma faca de dois 
gumes, já que ao mesmo 
tempo que beneficiam os 
analistas de segurança com 
seus recursos, são usadas 

pelos cibercriminosos, 
como vantajosas armas de 
ataque.

A presença de ferramentas 
legítimas “armadas” deve ser 
detectada para que as equi-
pes de segurança possam 
interromper uma campanha 
de ransomware e resgatar os 
seus rastros. No entanto, isso 
é mais fácil de dizer do que 
fazer, pois essas ferramentas 
podem se disfarçar de várias 
maneiras. Uma delas é por 
meio de recursos usados 
para implementar as técni-
cas de evasão. Cibercrimino-
sos também podem alterar o 
código dessas ferramentas 
para ajustar as partes que 
desencadeiam soluções an-
timalware.
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